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“জেনন জযন ো! অমভ জমদনআ বমিত নেমি 
জমমদন োদো লোড়মিনে বিণ েযো নেনি...”। 
ফোেযমি প্রফোনদ মযণত নেনি এফং তো জআ 
প্রমদ্ধ গল্পরূী ঘিনোয ং জম োনন এেমি 
মং অন ধূতততো মদনে মতনমি তেত লোনড়য 
উয মফেে রোব েনযমির...।  

অল্লোহ্ তোঅরোয ফতেনীন নীমত, মোয ে ন 
জ রো  মযফততন েযো ে নো, তো নে 
“োযস্পমযে মফনবদ, মভর  ঝগড়ো-ঝোমিয 
েোযনণ দুফতরতো, েোুরুলতো  ননযোয ৃমি ে”৷ 
জমভন অল্লোহ্ তোঅরো ফনরনিন- 

وأطيعىا هللا ورسىله وال تناسعىا فتفشلىا وتذهب ريحكم 

 واصبروا إن هللا مع الصابزين

“জতোভযো মননেনদয ভনধয ঝগড়ো-মফফোদ েনযো নো! 
নযথোে জতোভযো ো োমযনে দুফতর নে ড়নফ 

এফং জতোভোনদয ভননয দৃঢ়তো  মি মফরুপ্ত নে 
মোনফ, অয জতোভযো নধমতয ধোযণ েয! মনশ্চআ 
অল্লোহ্ নধমতীরনদয োনথ যনেনিন”৷ (ুযো 
অনপোর: ৪৬) 

উত্তয মমযেোয মফমবন্ন গ্রুনয ভোনঝ জম ভতোননেয 
 োনোোমন শুরু নেনি তোনত ফনে’ জফী আন্ধন 
মুমগনেনি নুোআময  জদোনযযো, জেননো এ 
োনোোমন মেিু পরোপর ফনে মননে অনফ এফং 
জআ পরোপর ূেনোরগ্ন জথনেআ জবোগ েযো শুরু 
নে জগনি৷  

অয এে মফফোদ নয মফফোনদয মদনে জিনন মননে 
মোে এফং অনগযিো জমন নতুন জভোড়নে এভন 
জেোন নতুন ভযো অত্মপ্রেো েযোয অনগ জল 
নত েোে নো, মো জেোন মফনল রযোফনযিমযনত 
মযেমল্পত এফং তো ত্বমযত গমতনত উনত্তমেত 
ফস্থোে নমবজ্ঞ তোমরনফ আরভনদয জথনে 
প্রেোমত এভন জেোন নতুন পনতোেোয ধীনন 
ংঘমিত নে থোনে, মো অস্ফোরন  স্পধতো 
জদ োননোয জিনে জেোন ংনআ অনগযিোয জেনে 

অন নোমপয ফুনরমিন – ২৫ 

“োে, অভোয ম্প্রদোে মমদ 
েোননতো!” 

রজব | ১৪৩৯ হিজরী 



 

 

েভ নে। অয জিোনে মমদ দ্বীননয নোভ বোমিনে 
প্রেো েযো ে তোনর তো অনোয  ভুোমেয 
েরনে তোনত ম্মত েনয জপরনফ এফং অল্লোহ্ 
মোয প্রমত যভ েযনফন জ িোড়ো েনরআ 
ংঘফদ্ধ নে মোনফ  মফমবন্ন গ্রু  ফযমিয 
মনেি “অরেোরো েোরফোযো” এেমি েমির 
মফলে নে দোাঁড়োনফ৷ 

অয এফআ েোনরীেোনতয অফোন৷ জমভন 
যোুর োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ এযোদ 
েনযনিন- “জম ফযমি েোনরীেোনতয অফোন 
মদনে ডোেনফ জ েোোন্নোনভ োাঁিু জগনড় 
উনফনেোযীনদয এেেন”৷ (আফনন মব্বোন)  

ম ন অনোযগণ ফরনরন, জ অনোনযয দর! 
এফং ভুোমেযগণ ফরনরন, জ ভুোমেযনদয দর! 
ত ন যোুর োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ 
ফরনরন, েোনরীেোনতয অফোন েযোয মে র? 
তঃয ফরনরন, এিো জিনড় দো; জেননো তো 
ঘৃমণত েভত৷ এআ মননলধোজ্ঞোমি েীমফতনদয 

ফংনগৌযনফয জিনে মির৷ এভনমিআ োআ ুর 
আরোভ আফনন তোআমভেযো যঃ ফনরনিন৷ 

ুতযোং অরুস্ ুন্নোহ্ েোর েোভোঅনতয 
েভতদ্ধমত নে- অনোয েোনযো োনথ ফনু্ধত্ব 
যো ো নফ দ্বীননয স্বোনথত  েোনযো োনথ ত্রুতো 
যো ো নফ দ্বীননয স্বোনথত এফং অনোয েোউনে 
বোরফোো নফ দ্বীননয স্বোনথত  েোউনে ঘৃণো েযো 
নফ দ্বীননয স্বোনথত৷ 

মযত অবু্দল্লোহ্ আফনন ভোউদ যোমমঃ জথনে 
ফমণতত, মতমন ফনরন যোুর োল্লোল্লোহু অরোআম েো 
োল্লোভ আযোদ েযনরন “আরোনভয জেোন ফন্ধনমি 
ফনে’ জফম ভেফুত?” মযত অবু্দল্লোহ্ আফনন 
ভোউদ যোমমঃ ফনরন- “অমভ ফররোভ অল্লোহ্ 
এফং তোাঁয যোুরআ বোর েোননন”৷ ত ন যোুর 
োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ ফরনরন- 
“অল্লোয েনয ফনু্ধত্ব েযো এফং অল্লোয েনয 
বোরফোো  অল্লোয েনয ত্রুতো েযো”৷ 
(ফোআোেী)  

নেয ফোাঁে জম মদনেআ জভোড় মনে নো জেন 
ভুমরভযো নেয োনথআ অফমততত নত থোেনফ, 
জেোন দর ফো ংগঠন ফো ফযমিস্বোনথতয োনথ নে৷ 

আভোভ োমপেী যঃ ফনরনিন- “ভস্ত ভুরভোননয 
এনত আেভো যনেনি জম, জম ফযমিয মনেি যোুর 
োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোনভয জেোন ুন্নোত 
স্পি নে মোনফ তোয েনয নয জেোন ফযমিয 
েথোে তো জিনড় জদেো েোনেম নফ নো৷ (আ’রোভুর 
ভুেোমিেী’ন/ভোদোমযেু োমরেীন) 

োআ ুর আরোভ আফনন তোআমভেযো যঃ ফনরনিন- 
ুতযোং েোনয েনয মননেয প্রফৃমত্তয ফো দনরয ফো 
ংগঠননয ফফততী নে েনে প্রতযো যোন েনয 
নয মেিুয নুযণ েযো েোনেম নফ নো৷ ফযং 
তোয রিয  উনেয েো উমেত এেভোে 
অল্লোহ্ তোঅরোয আফোদত েযো, তোাঁয যোুনরয 
অনুগতয েযো এফং নেয নুযণ েযো  
আনোপ প্রমতষ্ঠো েযো৷ অয এিোআ র 
“অরেোরো েোরফোযো” এয ফনে’ ুক্ষ্ম 
ভোঅরো৷ 



 

 

োআ ুর আরোভ আফনন তোআমভেযো যঃ ফনরনিন-  

“জম ফযমি জেোন দনরয দোমেত্ব জনে তোনে জ 
দনরয মেম্মোদোয ফরো ে৷ ুতযোং জ মমদ জেোন 
বোনরো েোনেয দোমেত্ব জনে তোনর জেনয জ 
প্রংমত ে, অয মমদ জ জেোন ভন্দ েোনেয 
দোমেত্ব জনে তোনর জেনয জ মতযসৃ্কত ে৷ 

অয ংগঠননয প্রধোন ঐ ফযমি মমমন জেোন 
ংঘফদ্ধ দনরয প্রধোন৷ ুতযোং মমদ তোাঁযো অল্লোহ্ 
এফং তোাঁয যোুর োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ 
জম মফলনেয অনদ মদনেনিন তোনত জেোনরূ 
ফোড়োফোমড়  িোড়োিোমড় েযো ফযমতত েনভ থোনে 
তোনর তোযো ভুমভন। তোাঁনদয েনয ঐ ের 
ুমফধোগুনরো থোেনফ মো ভুমভননদয েনয থোনে এফং 
তোনদয প্রমত ঐ ের ুমফধোগুনরো অনযোমত 
নফ মো ভুমভননদয প্রমত অনযোমত নে থোনে৷ 
অয মমদ তোযো এনত জেোন েভনফম েনয জমভনঃ 
তোনদয ংগঠনন মোযো জমোগদোন েনযনি নযোে-
নযোে ফতনিনে তোনদয প্রমত স্বদরপ্রীমত েনয, 
অয মোযো তোনদয ংগঠনন জমোগদোন েনযমন; েোআ 

জ নযোনেয য থোেুে থফো নযোনেয উয 
থোেুে ফতনিনে তোনদযনে ফেতন েনয েনর 
তোনর এিোআ নফ জআ মফমেন্নতো, মোয মতযস্কোয 
অল্লোহ্ এফং তোাঁয যোুর োল্লোল্লোহু অরোআম েো 
োল্লোভ েনযনিন৷ জেননো অল্লোহ্ এফং তোাঁয যোুর 
োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ ঐেযফদ্ধ  
মম্মমরতবোনফ থোেনত মননদত মদনেনিন এফং 
ভতোননেয  মফমেন্নবোনফ থোেনত মননলধ 
েনযনিন৷ জতভমনবোনফ অল্লোহ্ এফং তোাঁয যোুর 
োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোভ ৎেভত  
জ োদোবীমতনত যস্পযনে োেতো েযনত মননদত 
মদনেনিন এফং ো  ীভোরঙ্ঘননয ফযোোনয 
যস্পযনে োেতো েযনত মননলধ েনযনিন”৷ 
(অর পোতোেো/যোোমেরু েো ভোোমেরু আফমন 
তোআমভেযো) 

অয ফতমনেৃি ংঘফদ্ধতো নে উো, মো 
ভুরভোননদয যিিযনণয েনয এভন এে ভে 
েযো ে, ম ন ত্রুযো অভোনদযনে েতুমদতে 
জথনে জফিন েনয মননে  ফৃত্তোফৃত েযোয 

প্রতযোো েযনি এফং এআ প্রতীিো েযনি জম, 
ননযনদয তযো েযো, যঞ্জোভ ধ্বং েযো  
জগোরোফোরুদ িে েযোয ভোধযনভ অভোনদয এেদর 
অনযেদরনে মনঃনল েনয মদনফ৷ মনঃনন্দন 
ত ন অভোনদযনে নুতপ্ত নত নফ; মেন্তু তো 
নফ এভন ভনে ম ন নুনোেনো অভোনদয 
জেোনআ েোনে অনফ নো৷ 

োনভয মেোনদ তোয ূেনোরগ্ন জথনেআ  
দ রদোযনদয োমফে মনমতোতনেোর জথনেআ 
মনযফমেন্নবোনফ মফযোভ যিোত, আজ্জত রঙ্ঘন 
এফং ুমন্ননদযনে তোাঁনদয বূ ণ্ড জথনে মফতোড়ন 
েযো েনর অনি৷ মফনলেনয “গুতো” ঞ্চনরয 
ভুমরভনদয তোাঁফুনত মোযো যনেনি৷ জ োনন ভোনুল 
ক্রভোগতবোনফ গণতযোয বনে অতমিত থোনে৷ 
তোআ অভোনদয উমেত মবজ্ঞতোনে েোনে 
রোগোননো৷ ুতযোং এ েথোআ প্রতীেভোন নে জম, 
মোফৎ অভযো আরোনভয জেৌমেয জবতয ফোমে 
থোেনফো তোফৎ অভোনদয েনয ঐেযফদ্ধবোনফ 
প্রোণণ প্রনেিো েোমরনে মগনে  মননেনদয 



 

 

ভধযেোয ের মফনযোধনে েমভনে এনন ত্রুয 
মফরুনদ্ধ েনর জেন্দ্রীবূত নে এনে যনে 
োেতো েযোয জেোন মফেল্প জনআ৷ 

ুতযোং এয উয-আ মবমত্ত েনয অভযো েরনে 
োনোোমন ফন্ধ েযো, অল্লোয যীেনতয প্রমত 
ভননোমননফ েযো এফং অল্লোয যজু্জ অাঁেনড় 
ধযোয অফোন েোনোমে৷ অল্লোহ্ তোঅরো 
ফনরনিন- 

فال وربك ال يؤمنىن حتى يحكمىك فيما شجز بينهم ثم ال 

ا في أهفسهم حزجا مما قضيت ويسلمىا تسليما يجدو    

“তএফ জতোভোয প্রমতোরনেয থ! তোযো 
ে ন মফশ্বো স্থোনেোযী নত োনয নো, জম 
মতন্ত জতোভোনে তোনদয অবযন্তযীণ মফনযোনধয 
মফেোযে মননফ জভনন নো মননফ, তঃয তুমভ জম 
মফেোয েযনফ তোযো তো মদ্বধোীন ন্তনয গ্রণ নো 
েযনফ এফং িো োন্তবোনফ মযগ্রণ নো েযনফ”৷ 
(ুযো মনো: ৬৫)  

 واعتصمىا بحبل هللا جميعا وال تفزقىا

“অয জতোভযো এেনমোনগ অল্লোয যজু্জনে 
ুদৃঢ়রূন ধোযণ েয  মফবি নে জমনেো নো”৷ 
(ুযো অর আভযোন: ১০৩) 

অভযো মফমবন্ন গ্রুনয ের বোআনদযনে যোুর 
োল্লোল্লোহু অরোআম েো োল্লোনভয মনননোি 
োমদদ্বে স্ভযণ েমযনে মদমে- 

 بينكم حزام  إن دمائكم وأمىالكم وأعزاضكم

“মনঃনন্দন জতোভোনদয যি, ধন-ম্পদ  আজ্জত 
জতোভোনদয ভনধয োযোভ”৷ 

 كل املسلم على املسلم حزام، دمه وعزضه ماله

“প্রনতযে ভুরভোননয যি, ধন-ম্পদ  আজ্জত 
য ভুরভোননয উয োযোভ”৷ 

অয জম ের বোআনেযো জআ োনোোমননত এ ন 
মতন্ত ংগ্রণ েনযনমন অভযো তোনদযনে রিয 
েনয ফরমি, অনোযো অনোনদয ফস্থোননআ দৃঢ় 
থোেুন৷ মযত অরী যোমমঃ  মযত ভুঅমফেো 
যোমমঃ এয ভোনঝ েরভোন রড়োআনে মযত োঅদ 
মফন অফী েোিো যোমমঃ ংগ্রণ েযো জথনে 

মফযত মিনরন৷ থে জআ দুআ গ্রুন মযত অরী 
যোমমঃ এয য তোাঁয জেনে জেষ্ঠ অয জেোন ভোনুল 
মিনরন নো৷ এফং অনোযো গ্রুগুনরোয ভোনঝ 
ভীভোংো েনয জদেোয  তোনদযনে অল্লোয 
যীেনতয মদনে ভননোমননফনয প্রমত উদু্বদ্ধেযনণ 
এফং নুোআযী ত্রু  তোনদয জদোযনদয মফরুনদ্ধ 
ের মি জেন্দ্রীবূতেযনণ প্রনেিো েোমরনে মোন৷ 
এনতআ অনোনদয বোনগযয েোেো ঘুযনফ এফং 
এনতআ অনোনদয ম্মোন  ভমতোদো মনমত 
যনেনি৷ 

অভযো ভোমিধয ুভোন অল্লোয দযফোনয 
প্রোথতণো েময জম, মতমন জমন প্রনযোেেনদয ের 
লড়মন্ত্র েৃতেোমত েনয জদন এফং তোাঁয ভুেোমদ 
ফোন্দোনদয হৃদনে ভুোব্বত ৃমি েনয জদন  
তোাঁনদয ফিফযনে ে  জদোেোনতয উয 
প্রমতমষ্ঠত েনয জদন এফং তোাঁনদয প্রমত তোাঁয 
ুস্পি োোময ফতীণত েনযন৷ 

 

 


